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CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

November 2021                      48e JAARGANG  No 8 

Agenda 

Vrijdag     5 november maandbijeenkomst 

Zaterdag              13 november s middags zaal opbouwen voor zondag 

Zondag                 14 november Najaarsbeurs vanaf 10.00 tot 16.00 uur. 

Vrijdag                 3 december 

Vrijdag                 7 januari 2022  

Vrijdag                 4 februari 

Vrijdag                 4 maart 

Zaterdag              19 maart s middags zaal  opbouwen voor zondag 

Zondag                 20 maart voorjaarsbeurs vanaf 10.00 tot 16.00 uur. 

Vrijdag                 8 april  

Vrijdag                 15 april zaal opbouwen voor de grote veiling.                 

Zaterdag               16 april grote veiling vanaf 10.00 tot 16.00. 

Vrijdag                  6 mei 

Vrijdag                  3 juni        Juli en Augustus zomerstop. 
Veranderingen zijn mogelijk. U wordt daarover in de Kaaspost 

geïnformeerd. 
19.00 uur “SVP NIET VROEGER’ bekijken van de aangeboden kavels.                                                            

Houdt afstand, schud geen handen en was je handen. 
Agenda 

20.00 uur: opening Ledenvergadering 5 november 2021 

  1  20.00 uur opening en mededelingen 

  2  Verslag van de bijeenkomst van 1 oktober 2021 

  3  Rondvraag 

  4  Maandpuzzel 

  5  Gratis verloting 

  6  Algemene Ledenvergadering,  
  7   Herdenking overledenen 

  8   Jaaroverzicht 

  9   Rooster van aftreden 

 10  Jaarcijfers met toelichting 

 11  Verklaring kascommissie 

 12  Rondvraag 

 13  Decharge bestuur 

 14  Decharge penningmeester 

 15  Sluiting ALV 
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16. Pauze 

17. Veiling  
 

 De zaal  is rolstoeltoegankelijk. Roken is in het buurtcentrum verboden.                                                      

Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk  12 November op de redactie 

zijn. Locatie: Rekere, Drechterwaard 16 te Alkmaar. 
 

www.nvpv-alkmaar.nl 
Tijdens de verenigingsavond kunnen de bestuursleden de telefoon niet 

aannemen. Bellen kan tot 20.00 uur. 
 

VOORZITTER: Sip (S.E.) Wiebenga (ad interim) 

:  072 506 5351/0653 296 350 

@:   se.wiebenga@gmail.com 

 

PENNINGMEESTER: Cock (C.N.J.) Groot 

@:  cockgroot@outlook.com 

 
ALGEMEEN BESTUURSLID: Manus (M.)van Tol 

 :  0611 340 399   

@:  manusvantol1@hotmail.com 

 

ALGEMEEN BESTUURSLID: Ireen Bas 
: 06-57239424 @: verhuur@bastweewielers.nl 
 

LEDENADMINISTRATEUR: A. van Tilburg 

:  072- 561 7903 @: andyvantilburg@hotmail.nl 

 

RONDZENDING: Leo Nolten 

 06-51599086 leo.nolten@kpnmail.nl 

 

MAANDVEILINGSAMENSTELLING: S. Bijpost 

:   0647 153 136 @: snjbijpost@outlook.com 

 

GROTE VEILING: J. Cohen en Reijer de Regt 

:  0299 671 791, @: jcohen02@hetnet.nl :  072 533 7863, @: rade.regt@gmail.com 

 

INNAME en BEHEER van NALATENSCHAPPEN EN PARTIJEN: Vacant (via  

bestuur):  

 

BEURS Nico Louter @ Nicolouter@xs4all.nl Tel 06-14931087 

Bank  

NL90 INGB 0005 5426 29 

t.n.v. NVPV Alkmaar 

te Alkmaar.  
S.v.p. duidelijke vermelding van 

de reden van uw betaling, bv. 

rondzending, contributie, enz. 

http://www.nvpv-alkmaar.nl/
mailto:se.wiebenga@gmail.com
mailto:manusvantol1@hotmail.com
mailto:jcohen02@hetnet.nl
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November 2021 van de voorzitter Kaaspost 
 

Van de voorzitter voor november 2021 

 

Beste postzegelvrienden en -vriendinnen, 

Hoop dat het jullie goed gaat en dat de Corona zich niet weer ontwikkelt 

tot iets groots. 

Voorlopig houden we vast aan de geplande activiteiten. 

5 November de ALV, waar ik u graag voor uitnodig. Zoals het er nu uitziet 

is de Verlies en Winstrekening en de Balans opgenomen in de Kaaspost, 

met toelichting, zodat U zich kunt voorbereiden. Als het onverhoopt niet 

lukt dan krijgt u het jaarverslag uitgereikt voorafgaande aan de 

vergadering. De toelichting zal dan  uitgebreider zijn, dat begrijpt u. 

Inmiddels heeft de overdracht plaats gevonden tussen Leo en aan de andere 

zijde Bert B en Tom van de spullen van de rondzending. Leo gaat bezien 

wat er valt te automatiseren en het valt te voorzien dat over enige tijd wij 

weer een rondzending hebben. Thanks Leo. Als het allemaal lukt kunnen 

we dan in december afscheid nemen van Bert en Tom. Vooralsnog gaan we 

beginnen op de wijze zoals Bert en Tom het altijd hebben gedaan. Er komt 

een einde aan de machtigingen die in de rondzenddozen aanwezig waren. 

Kost te veel geld en het kan beter en direct per bank. Komt tijd komt raad 

voor verbeteringen. 

De GV gaat ook door. Cock en Jaap hebben een werkverdeling gemaakt 

waardoor een aanzienlijke tijdsbesparing wordt bereikt. De catalogus, die 

altijd een super-de-luxe uitvoering kende, zal eenvoudiger van opzet 

worden en gaan lijken op de presentatie van de huidige maandveilingen. 

Inleveren van kavels kan vanaf 5 november  a.s.  

Bij het inleveren van kavels verzoek ik de inzenders goed te letten op 

kwaliteit. We hebben klachten gekregen en dat vinden wij als bestuur niet 

leuk. Vooral schriftelijke bieders hebben recht op een vertrouwde en 

oprechte startprijs. Dit hebben we ook gemeld aan Jaap, Reijer en Simon, 

als veilingbeheerders/medewerkers. Met de boodschap geen kavels te 

accepteren die onder de maat zijn. Geheel aan hen ter beoordeling. 
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Gelukkig hebben we ook weer een nieuw lid, Carlo Rusconi. Hij wilde zijn 

verzameling verkopen en Reijer heeft hem enthousiast gemaakt om 

Nederland te proberen te completeren. De markt is er naar. Dus welkom 

Carlo. Het verzamelen van postzegels is een deugdelijke hobby waarvan 

men iets leert en waar men vreugde van ondervindt (zo werd onze hobby 

aangeprezen in 1950 en wat mij betreft nog steeds geldig). 

Hoop jullie te zien op 5 november. 

Met groet, Sip Wiebenga 

 

Verslag van de maandbijeenkomst van de NVPV Alkmaar op vrijdag 

1 oktober 2021 

 

1. 19.00 kijken naar kavels 

2. 20.10 opening door de voorzitter 

3. Mededelingen  

3.1. Door Corona is Ineke Visser nog niet met bloemen bedankt voor haar 

werk aan de Kaaspost Hierbij de bloemen, een fles wijn en een echte zoen. 

Dat alles onder het toeziend oog van Stef       

 Gelukkig is op het laatste moment Wil Reemst gekomen om het werk over 

te nemen. Werken aan een verenigingsblad is trekken en sleuren om de 

kopij op tijd te krijgen. Puzzels zoeken of bedenken, vaste rubrieken 

bijhouden enz. Daarvoor veel dank Ineke en blij dat je de koopjestafel blijft 

doen. 

Hierbij de bloem en een echte zoen. Dat alles onder het toezicht van Stef 

die de fles wijn ook in beslag genomen zag door Ineke      . 

     3.2. De najaarsbeurs is aanstaande. Nico slaat zich hier door heen. Kees 

is genezende en heeft weer belangstelling voor postzegels gelukkig. Hoop 

dat hij weer kan aansluiten voor de voorjaarsbeurs 2022. Nico meldt nog 

dat hij hulp heeft van andere vrijwilligers. 

     3.3. De GV kent waarschijnlijk een vervolg. In de eerste helft van deze 

maand is er een try out met Cock en Jaap om de al liggende kavels een 

plek te geven in het nieuwe systeem. Systeem Bert Huisenga noem ik het 

maar. De GV integraal in de Kaaspost wordt waarschijnlijk de boodschap 

voor de toekomst. Houdt u rekening met inleveren vanaf de bijeenkomst in 

november. 
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      3.4. De rondzending gaat weer van start voor het einde van het jaar. 

Volgende week vrijdag gaat de overdracht beginnen van Bert en Tom naar 

Leo. Wij houden jullie op de hoogte. 

      3.5. De BBQ ter gelegenheid van het 17e lustrum van de vereniging 

was geslaagd. Dank aan Manus en familie voor al het heerlijks. Zelfs de 

kleindochters waren ingeschakeld. 

      3.6. Volgende maand, november, is het ALV, u krijgt het jaarverslag in 

de Kaaspost met nog een aanvulling op de mutaties binnen ons 

ledenbestand, aantallen en …helaas… ook de overleden. Hopelijk kunnen 

we op tijd leveren, anders aan het begin van de ALV. 

 

4. Rondvraag 

     4.1. Peter van Baden vraagt naar het verenigingsjaar, loop dat nu van 

januari tot januari of van september tot september. De voorzitter dacht het 

laatste, maar hij heeft het mis. Het is van januari tot januari. 

      4.2. Ton Kreeft vraagt om formulieren voor het inleveren van kavels 

voor de GV. De intentie is om de formulieren op de website te zetten nadat 

ze opnieuw zijn ontworpen door Cock en Jaap. Voorts formulieren ter 

beschikking te stellen voor de niet laptop bezitters op de 

verenigingsavonden. 

       4.3. Piet van Diepen meldt dat het gemakkelijker werkt als de 

inleverformulieren digitaal worden aangeleverd, ook aan hem voor de 

maandveilingen, dan kan hij het zo inpassen in zijn systemen. Scheelt 

typewerk. 

5. Gratis verloting 

    5.1. De lootjes van de gelukkigen zijn niet getrokken omdat te laat is 

ingezien dat de prijzen er niet zijn. Volgende maand beter. 

6. De puzzel kent één beste inzender, Reijer Bas. Ook zijn prijs komt 

volgende maand. 

7. Na de pauze gaat de veiling van start en veilingmeester Ad gaat 

gedecideerd naar een goede omzet. Dank aan Ad. 

 

Jaaroverzicht 2020/2021 

Het verenigingsjaar loopt van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 

2021. 

Het afgelopen postzegeljaar zal het lastigste jaar zijn geweest uit de 

geschiedenis van de NVPV Alkmaar. Vanwege Corona kon veel niet, 

mocht veel niet, waren er beperkingen op locaties, geen beurzen enz. 
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Het Bestuur bestaat uit Sip Wiebenga, voorzitter die tevens het secretariaat 

bemant, Cock Groot, penningmeester en de algemene bestuursleden Manus 

van Tol  en Ireen Bas. Ireen is het afgelopen jaar toegetreden tot het 

bestuur. 

Het bestuur heeft twee keer fysiek vergaderd. De communicatie verliep 

hoofdzakelijk per mail en zo kun je een vergadering het gemakkelijkst en 

zonder extra kosten ook doen. Het besturen heeft niet geleden onder 

Corona, zo is de mening van het bestuur. 

Helaas is de maandelijkse bijeenkomst van de vereniging, soms op het 

laatste moment, dikwijls afgezegd. De enige bijeenkomst is gehouden in 

september 2020. Toen ook met een maandveiling. Na enige maanden 

zonder bijeenkomst en veiling heeft het bestuur besloten om de 

maandveiling schriftelijk te doen en dat heeft in 2021 3 keer plaats 

gevonden. 

De Grote Veiling heeft ook schriftelijk plaats gevonden en had een 

buitengewoon goed resultaat als we naar de verkoopscore kijken. Boven 

80% van de kavels werden verkocht. Schriftelijk bieden betekent vaak dat 

de opbrengst lager is dan bij een fysieke veiling. Zo ook bij onze GV. 

Kijkdagen waren gepland, maar moesten op het laatste moment worden 

afgezegd vanwege zwaardere eisen van de gastheer van de vereniging. 

De rondzending zit in een fase van verandering. De huidige twee 

frontmannen stoppen er mee en er is naarstig gezocht naar een vervanger. 

Eind Augustus 2021 lijkt hij te zijn gevonden, tot groot plezier van het 

bestuur en de leden van de vereniging. 

Beurzen zijn niet gehouden dit verenigingsjaar, maar ook dat gaat weer van 

start in het komende jaar. 

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan vrijwilligers die het mogelijk 

maken dat de leden worden bediend met alle prettige zaken als 

rondzending , beurzen, Grote Veiling enz. 

Op naar een beter jaar  2021/2022. 

Het verenigingsblad De Kaaspost heeft na een voortreffelijke redactrice, 

Ineke Visser, een opvolgster. Wil Reemst trekt die kar en we zijn daar heel 

blij mee. Alle rubrieken blijven behouden inclusief de Puzzel en nieuws. 

Tenslotte het jaaroverzicht van de leden 

• Bij de aanvang van het verenigingsjaar 1 sept. 2020 hadden we 141 
leden. 

• Aan het einde van het verenigingsjaar 31 aug. 2021 hadden we 132 
leden. 
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• 2 leden hebben bedankt. 

• 2 leden zijn uitgeschreven omdat ze niet hebben betaald, zijn 
verhuisd of wellicht zijn overleden. 

• We hebben 2 nieuwe leden gekregen. 

• Er zijn 7 leden overleden, Dhr Van Balen, Dhr Mensinga, Dhr 
Dolsma, Dhr Vrasdonk, Dhr Van der Weijde, Dhr Krijgsman en Dhr Vijver. 

• We hebben een paar jubilarissen, 25 jaar Dhr Eppinga en 40 jaar 
Mevr. Binnendijks, Dhr Hoogenboom en Dhr Riekwel. 

Sip Wiebenga, voorzitter 

 

Rooster van aftreden 

 

Bestuurslid Manus van 

Tol 

Jaar van aftreden 

2021 

 

Voorzitter Sip 

Wiebenga 

Jaar van aftreden 

2022 

 

Penningmeester Cock 

Groot 

Jaar van aftreden 

2023 

 

Bestuurslid Ireen Bas Jaar van aftreden 

2024 

 

   

Bovenstaand het rooster van aftreden. Manus van Tol heeft 

aangegeven aan te willen blijven als bestuurslid tevens tweede 

penningmeester.  

 

Betreft de contributie en het abonnementsgeld voor het blad Filatelie. 
De contributie voor het postzegeljaar 2022 bedraagt € 11,00.  Door positieve 
ontwikkelingen is er genoeg ruimte om de contributie alweer te verlagen en nu 
met € 4,00. Gelieve per omgaande te betalen op banknummer 
NL 90 INGB 0005542629  t.n.v. NVPV Alkmaar. 

Contributie vóór 1 december, liefst nog voor 1 november 2021, doorgeven 

en betalen.Het abonnementsgeld voor het blad Filatelie is gelijk gebleven 

en bedraagt € 26,00 en kan gelijktijdig met de contributie overgemaakt 

worden.Graag doorgeven aan ondergetekende als u wilt stoppen met het 

blad of dat u het vanaf 1 januari 2022 ook wilt ontvangen.  Dit moeten wij 

namelijk voor 1 november doorgeven. Met vriendelijke groet:   Cock Groot  

Penningmeester @  cockgroot@outlook.com 

mailto:cockgroot@outlook.com
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KAVELLIJST, veiling 5 november 2021   
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens:  zie 

blz. 2) 

= postfris,   = ongebruikt met gom en plakkerrest,   ()= ongebruikt zonder 

gom of nagegomd,   = gebruikt. Insteekboeken en albums die onder diversen 

worden aangeboden bevatten tenzij expliciet vermeld, geen zegels. 
 

No Land Omschrijving C.W. Inzet 

1 DDR Insteekboek      1,--   

2 Tsjechoslow. Album      1,--   

3 Nederland Insteekboek      1,--   

4 DDR Insteekboek      1,--   

5 Berlijn Insteekboek      1,--   

6 Duitsland Insteekboek wo combinaties      1,--   

7 Duitsland Insteekboek      1,--   

8 Duitsland Insteekboekje      1,--   

9 Duitsland Insteekboek      1,--   

10 USA Insteekboek      1,--   

11 Nederland Insteekboek      1,--   

12 Wereld Insteekboek      1,--   

13 Wereld Insteekboek      1,--   

14 België Insteekboek      1,--   

15 DDR Insteekboek      1,--   

16 Europa Insteekboek      1,--   

17 Wereld Insteekboek      1,--   

18 Diversen Catalogus Duitsland 2020      1,--   

19 Nederland 14x FDC Kinderz. grote blokken      5,--   

20 Faeröer 2 RZB's      4,--   

21 Curaçao 18                                             () 22,50  2,--   

22 Curaçao 19/23                                            35,--   3,50  

23 Curaçao 19/23 -/-22                          /()  35,--   3,50  

24 Curaçao 24                                                 15,--   1,50  

25 Curaçao 24                                                 20,--    2,--   

26 Curaçao 24A                                          ()  75,--   7,50  

27 Curaçao 25                                             ()  200,--    20,--   

28 Curaçao 26/28, 26                               160,--    16,--   

29 Curaçao 29/34, 31 lichte vouw                  100,--    9,--   
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30 Curaçao 29/34, 30 mist tand                      30,--   2,50  

31 Curaçao 35/40, 38 mist hoektand               66,--    5,--   

32 Curaçao 35/40, 37 mist hoekt., niet ger.!! 172,50   14,--   

33 Curaçao 42                                             ()  50,--    5,--   

34 Curaçao 44/56                                           25,50  2,50  

35 Curaçao 44/56                                            40,--    4,--   

36 Curaçao 57/67 -/-58 + 58A                       81,50   8,--   

37 Curaçao 68B/70B                                       60,--    6,--   

38 Curaçao 68B/70B T11½x11                     50,50   5,--   

39 Curaçao 68C/70C T11                               53,--    5,--   

40 Curaçao 68D/70D T12½                            255,--    25,--   

41 Italië Hoekstuk  4x 1775                   10,--    1,--   

42 Italië Hoekstuk  4x 1842/1843          28,--   2,50  

43 Italië Hoekstuk 2x 1907/1909           9,--    1,--   

44 Italië Hoekstuk 2x 1968/1971           30,--    3,--   

45 Italië 1984/1987 met strook               15,--   1,50  

46 Israël 87-92-93                                   16,--   1,50  

47 Luxemburg 504                                               45,--   4,50  

48 Geall. Bezetting 930                                               40,--    4,--   

49 Geall. Bezetting 961                                               25,--   2,50  

50 Franse Zone 5                                                   75,--   7,50  

51 Wurttemberg 36                                                 50,--    5,--   

52 Duitse Rijk 178                                            30,--    3,--   

53 Duitse Rijk 318B                                             60,--    6,--   

54 Duitse Rijk 814                                            22,--   2,50  

55 Duitsland 147                                               20,--    2,--   

56 Duitsland 150                                               16,--   1,50  

57 Duitsland 166                                               25,--   2,50  

58 Suriname/NA 20 FDC's 89/90                            170,--    5,--   

59 Zwitserland 8/11                                              120,--    12,--   

60 Zwitserland 25                                                 40,--    4,--   

61 Azië Insteekboek      2,--   

62 Spanje Insteekboek      1,--   

63 Griekenland Insteekboek Joegoslavië      1,--   

64 Europa Insteekboekje      4,--   

65 België Insteekboek      2,--   

66 Ned. Antillen Davo album      5,--   
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67 USA Davo album LX en ST      2,--   

68 USA Album      3,--   

69 Wereld Doos      5,--   

70 Franse gebieden Insteekboek      2,--   

71 Europa Insteekboek veel San Marino      3,--   

72 Mongolië Insteekboek      1,--   

73 India Insteekboek tot 2009                        2,--   

74 Malagasy Insteekboekje      2,--   

75 Arab. staten Insteekboekje      1,--   

76 Wereld Insteekboek Express stroken      1,--   

77 Europa Insteekboek      1,--   

78 Portugal Postzegelboekjes      2,--   

79 Portugal Postzegelboekjes      3,--   

80 Malta Insteekboek souvenir zgls./blkken      10,--   

81 Rep+kol+veel l. Victoria album ?                              20,--   

82 Rep+kol+veel l.  Victoria album ?                              20,--   

83 Rep+kol+veel l. Victoria album ?                              25,--   

84 Nederland Leuchturm album 1977/1996           5,--   

85 Diversen Kol+reb+veel landen ?                     5,--   

86 Franse gebieden Kol+reb+veel landen ?                     5,--   

87 Engeland Insteekboek                                      5,--   

88 België Simplex album                                 2,--   

89 België Insteekboek                                      2,--   

90 België Davo album                                      3,--   

91 België Spoorwegzegels                               3,--   

92 België Insteekboek                                      3,--   

93 Nederland Leuchtturm album 1993/2003      10,--   

94 Motief Vliegtuigen - auto's      1,--   

95 Motief Ruimtevaart      1,--   

96 Wereld Blokken      3,--   

97 Motief Vlinders      1,--   

98 Wereld Dik insteekboek      3,--   

99 Motief Schilderijen      1,--   

100 Motief Vissen en treinen      1,--   

101 Frankrijk Insteekboek      2,--   

102 Wereld Insteekboek sport      1,--   

103 Oost Europa 2 insteekboeken Denemarken      1,--   
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104 Wereld Map Mozart      1,--   

105 Wereld Map kunst      1,--   

106 Wereld Map kunst      1,--   

107 Wereld Map kunst blokken      1,--   

108 Wereld Map kunst      1,--   

109 Diversen Catalogus Yvert Europa 2015      1,--   

110 Diversen Catalogus Yvert Europa 2016      1,--   

111 Diversen Catalogus Nederland 2016      1,--   

112 Nederland Doos FDC's      1,--   

113 Nederland Album 1960/1975  436,--    20,--   

114 België/Fr.kol. Album       5,--   

115 Frankrijk Stockboek 1990/2000      5,--   

116 België Restand in stockboek      3,--   

117 Roemenië/Rusl. Stockboek       5,--   

118 Suriname Stockboek                                 280,--    10,--   

119 Luxemburg Stockboek                                740,--    20,--   

120 Duitsland Ordner 2002/2003     2,50  

121 Duitsland Album 1960/1980      10,--   

122 Zwitserland 681/682                                     40,--    4,--   

123 Zwitserland 1057x normaal papier                  36,--   3,50  

124 Zwitserland 118-1                                            36,--   3,50  

125 Zwitserland 129                                               110,--    11,--   

126 Luxemburg 555/557                                        80,--    8,--   

127 Luxemburg 572/574                                     200,--    20,--   

128 Nederland 11                                                 125,--    10,--   

129 Duitsland 111/112                                        45,--   4,50  

130 Duitse Rijk 730/739                                        25,--   2,50  

131 Italië 1910/1911   2 stroken               9,--    1,--   

132 Italië 2059/2062 blokken 4x4            60,--    6,--   

133 Zwitserland Album FDC's      3,--   

134 Tsjechoslowak. Album      1,--   

135 Europa Album      1,--   

136 Hongarijë Album      1,--   

137 Polen Album      1,--   

138 Hongarijë Album      1,--   

139 Polen Album      1,--   

140 Nederland Album      2,--   



 13 

141 Spanje Album      1,--   

142 Nederland Davo album      5,--   

143 Polen Album      1,--   

144 Wereld Doos diversen      1,--   

145 Engeland Doosje FDC + boekjes      2,--   

146 Diversen Cat. Michel 2014 Europa deel 1      5,--   

147 Diversen Cat. Michel 2016 Europa deel 2      5,--   

148 Diversen Cat. Michel 2014 Europa deel 3      5,--   

149 Diversen Cat. Michel 2014/15 Europa dl 4      5,--   

150 Diversen Cat. Michel 2014/15 Europa dl 5      5,--   

151 Diversen Cat. Michel 2014/15 Europa dl 6      5,--   

152 Diversen Cat. Michel 2014/15 Europa dl 7      5,--   

 

14 november 2021  

Postzegel Najaarsbeurs  

Standhouders met - postzegels (div. specialiteiten) – 

munten en ansichtkaarten –  

filatelistische benodigdheden – 

koopjestafels –  

GRATIS advies als u een verzameling van de hand wilt doen 

NVPV Alkmaar  

De Rekere 2.0 Drechterwaard 16  

1824 EX Alkmaar  

Open van 10:00 tot 16:00 uur. 

Toegang gratis  

Koffie, broodjes en drankjes verkrijgbaar 

 

De najaarsbeurs zondag 14 november van 10.00 uur tot 

16.00 uur 

Over ongeveer 6 weken is het zo ver. Door ziekte van Kees staat Nico er in 

de organisatie nu alleen voor, maar hij en wij rechten de rug en gaan het 

wel doen. De standhouders worden benaderd en we hopen echt dat onder 

onze leden ook de nodige tafeltjes kunnen worden verdeeld. Om de kosten 

hoeft u het niet te laten. €5 per tafeltje. Op dit moment kunnen we nog niet 

de verkoopstand van de tafeltjes geven, maar de laatste beurs was 

uitverkocht en we hebben toen mensen teleur moeten stellen. Dus mail 

Nico (zie mailadres voorin) snel of bel hem. 
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We hopen Filatelie, radio en dag- en weekbladen te interesseren om onze 

beurs aan te prijzen. 

Uiteraard gaan we de regels naleven, wel houdt afstand van elkaar, handen 

zoveel als mogelijk schoonhouden met gel en een goed humeur. 

We willen heel graag dat u ook komt kijken en liefst ook kopen want dat 

stimuleert om door te gaan met beurzen.  

 

Maandpuzzel 

 

LOGISCHE VOLGORDE 

Welk getal komt in de plaats van het vraagteken? 

12   ?   33    61    117    229   453 
 
Uw oplossing kunt u sturen naar Ireen Bas, Voorstraat 75 1931 AH Egmond aan 
Zee E-mail verhuur@bastweewielers.nl  Ook kunt u de oplossing op de 
verenigingsavond bij de bestuurstafel inleveren. Zorg dat u dat wel voor 19.30 
uur doet. 
De woordpuzzel is gewonnen door Reijer Bas Was een hele klus goed gedaan! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            

 
 

 

 

  
 
 

Postzegelhandel 

 

 

         Op de clubavonden aanwezig 

Bert Huisenga 
Zwaansvliet 13 
1462 NE Middenbeemster 

tel.   0299683587 

Email: pzh.bert@quicknet.nl 
 

Nieuwtjesdienst en levering van alle 

merken albums en catalogi. 

Inkoop, verkoop en taxaties. 

    WWW.PZHBERT.NL 

 

mailto:verhuur@bastweewielers.nl
http://www.pzhbert.nl/
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Verzamelen 
Het is ongeveer 6-7 jaar geleden dat mijn schoonzuster met een dikke koffer 
voor de deur stond. 
Daarin de postzegelverzameling van mijn overleden oudste broer. Nu kon ik me 
nog herinneren dat ik als jongentje van 12 postzegels spaarde. 
In een schrift met harde kaft tekende ik vakjes waar de zegels in belandden. Na 
een aantal jaren verkocht ik het voor een paar tientjes aan mijn oudste broer. 
En kijk wat kwam er tevoorschijn uit de koffer, mijn oude zelfgemaakte album. 
Toen kwam de vraag “wat doe ik ermee”. Verkopen zou een paar honderd euro 
opleveren, daar hoefde ik het niet voor te doen. 
Dus werd ik lid van NVPV Alkmaar en was mijn oude hobby in ere hersteld. 
De laatste 2 jaar kwam daarbij de interesse voor de specifieke periode van de 
Japanse bezetting van Nederlands Indië . 
Maar tegelijkertijd ook de ergernis dat er geen albumbladen voor zijn. Hier 
herhaalt de geschiedenis zich want ik ging zelf aan de slag. 
Met behulp van “Word” een paar avonden tekenen en naar een drukkerij 
gebracht. 
Het resultaat is dat ik een ( beperkt) aantal bladen hebt. 
Het bestaat uit 14 bladzijden en beslaat de gebieden Sumatra, Malakka en Riau, 
Groote Oost, Java en Madoera en Sumatra. 
Alles naar voorbeeld van de catalogus van uitgeverij de Zonnebloem . Van 
Sumatra loopt het tot zegel nr 65. Plastic strookjes zelf maken. 
Heb je interesse mail naar pwarre@hotmail.com of vraag op de clubavond. De 
oplage is beperkt. Blijkt er veel belangstelling te bestaan kan ik altijd bij laten 
drukken. 
Kosten 17,50 euro. 

Peter Warre 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:pwarre@hotmail.com
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Vriendenpagina 

De vriendenpagina is bedoeld voor u, leden van onze 

vereniging. Op deze pagina kunt u gratis uw advertentie 

kwijt. Plaatsing van de advertenties blijft ten alle tijden 

onder voorbehoud, het bestuur  is vrij om een advertentie 

te weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u doen bij 

Wil Reemst, zie voor contactgegevens pag. 2. 

 

Gezocht: Winkelwagen-reclame-muntjes, ze zijn er in metaal en plastic en 

worden vaak als promotieartikel weggegeven. Heeft u een dergelijk muntje 

en gebruikt u het niet? U maakt mij er blij mee. 

Mees Schotten Tel 0725897107 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting “DE POSTZEGELVRIEND” stelt zich ten doel langdurig  

 

 

De Stichting Postzegelvriend stelt zich ten doel langdurig zieken en 

gehandicapte postzegelverzamelaars te helpen met het opbouwen en 

voortzetten van hun verzameling. Dit geschiedt o.a. door toezending van 

donaties, alle soorten postzegels of als vrijwillig(st)er. Inlichtingen B. Buis 

postzegels, briefwisseling met een vaste correspondent en door uitgifte van  

het blad  “De Postzegelvriend”. U kunt ons ondersteunen met bijdragen, 

. 
REDACTIE KAASPOST: W. (Wil) Reemst 

:  072-5070377 GSM 06 28507140  Voorkeur per mail>>  @:  wil@reemst.eu 

Of wil.reemst@hotmail.nl 

 

Gevraagd: koop of ruil, oude ansichtkaarten/foto s tot 1965 van 

dorp/stad/fantasie/filmster/militair/vliegtuigen/sport. 

Ook Nederlandse en Duitse eurozegels v.a.2002, gestempeld of postfris 

(ook zonder gom) Tevens interesse in sluitzegels met reclame, [geen 

tbc)belasting-en firma -perforatiezegels. Tel 072 5337863 

Email:rade.regt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wil@reemst.eu
mailto:wil.reemst@hotmail.nl

